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�إىل  ، وندُعوهم  �إىل طالبِّنا وطالباتنا  �ملقدِمة  نتوجه بهذه        
در��سِة َما جاء يف �ِسْل�ِسلِة تعليم �للغة �لعربية للناطقني بغريها، 
– �ل�سود�ن  باخلرطوم  �لعاملية  �إفريقيا  جامعة  ت�سدرها  و�لتي 
و�الختبار�ت  للتدريبات  وحاًل  للدرو�س  متابعة  به  و�الهتمام 

ُم من ِخاَللها. �لتقوميية �لتي ُتَقدَّ
     ذلك لالأخذ بيد �لطالب �ملبتديِء للو�سوِل به �إىل مرحلة 

�لكفاَية �للغوية بعد در��سة كتب �ل�سل�سلة �لثالثة .
وبني يديك -عزيزنا �لد�ر�س- كتاب �لطالب �الأول )1( من 

هذه �ل�سل�سلة لتحقق من خالله :
�ال�ستماعَ �جليدَ للغة لفهمها. . 1

عن  و�لتعبرَي  �لدر��سي،  مبحيطك  �ملبا�ِسر   �الت�ساَل  2 .
يِويَّة  ذلك �سفاهًة وكتابًة ��ستجابًة ل�سرور�ِتَك �ليوّميِة �َلَ
و�لاجات  �الإ�سالمية،  و�لثقافِة  �لتعليم،  ميادين  يف 

�الجتماعية .
قر�َءة �لعربيِة، وحتقيَق �أ�سو�تها ومعرفَة ر�سِم حروِفها، وفق  3 .

�ملتعارف عليه يف َهِذْين �ملجالني لدى �أهل �لعربية  .
     وبالكتاب ن�سو�س حو�ريَّة و�سردية متنَوعٌة ، وتدريباٌت 
متعددٌة تعاِلُج مهار�ِت �للغِة وعنا�سَرها �مل�سمنَة يف �لكتاب، 
ِج  درُّ و�لتَّ ع  َنوِّ و�لتَّ ُهوَلة  �ل�سُّ مر�عاة  مع  �ختياُرها  مت  و�لتي 
و�إبر�ز �جلو�نِب �لثقافيِة �مل�سرتكة بني �لعربية ولغتك �الأم  

ر . ِبَقدِر ما َتَي�سَّ
وباهلل �لتوفيق ،،،،،،
                           



ط

�ملقدمة
تت�ضمن مقدمة هذ� �لكت�ب م� ي��تي :

فكرة عن �لكتاب طريقة تاأليفه ، عدد �ملفرد�ت ، �لفرتة �لزمنية لتدري�س �لكتاب . 1 .
طريقة عر�س مهار�ت �للغة وعنا�سرها �ملت�سمنة يف هذ� �لكتاب . 2 .

�أهد�ف �ملهار�ت �ملت�سمنة . 3 .
�أ/ �أهد�ف مهارة �ال�ستماع و�لفهم .

ب/ �أهد�ف مهارة �لقر�ءة .
جـ/ �أهد�ف مهارة �لكتابة .

د/ �أهد�ف مهارة �لكالم .
�أهد�ف عنا�سر �للغة : 4 .

�أ/ �أهد�ف �الأ�سو�ت .
ب/ �أهد�ف �ملفرد�ت .

جـ/ �أهد�ف �لرت�كيب .
طريقة �لتدري�س �ملقرتحة : 5 .

�لتقومي . 6 .
م�ساحبات �لكتاب . 7 .

�أ/ كتاب �ملعلم .
ب/ �ل�سريط �مل�سجل .

ج/ دفرت �لتدريبات .
�ملالحق : 8 .

�أ/ قائمة �ملفرد�ت .
ب/ قائمة �لرت�كيب .

ج/ �لتعبري�ت .



ي

��والً : فكرة عن �لكت�ب :

1/ ملن اأعد هذا الكتاب ؟
– للطالب  بغريها  للناطقني  �لعربية  �للغة  تعليم  �سل�سلة يف  – �سمن  �لكتاب  �أعد هذ� 

�ملبتدئني �لذين يدر�سون �لربنامج �لعام مبعهد �للغة �لعربية بجامعة �إفريقيا �لعاملية .

2/ طريقة تاأليف الكتاب :
قام بتاأليف �لكتاب جمموعة من �الأ�ساتذة ذوي �خلربة �لعلمية و�لتجارب �لعملية يف جمال 
تدري�س وتاأليف �لكتب �ملدر�سية �ملتخ�س�سة يف تعليم �لعربية للناطقني بغريها ، وقد ��ستعان �ملوؤلفون 
قبل �لتاأليف بتحديد �أهد�ف تعليم �لعربية يف �لربنامج ح�سب �لتو�سيف �لذي �أعدته )جلنة تطوير 
�ملعهد( ، و�ملو�قف �للغوية �لتي �سيحتاج متعلم �لعربية للتعبري عنها ، ومن ثم قامت �للجنة برتتيب 
�الأ�سو�ت ح�سب معيار �ل�سهولة يف �لنطق، وورودها يف معظم �للغات �لعاملية ثم ح�سر �ملفرد�ت 
�ل�سرورية و�لتعبري�ت و�لرت�كيب �لالزمة فظهرت درو�س �لكتاب يف �سكل وحد�ت كل وحدة 

تت�سمن عدة درو�س يف مو�سوعات ذ�ت عالقة مبو�قف �لياة �ليومية .
ويركز هذ� �لكتاب على لغة �لياة �ليومية ولغة �ملحيط �لذي يعي�س فيه �لطالب لت�سهل 
له و�سيلة �الت�سال و�لتعامل مع من حوله يف مفرد�ت وتر�كيب و�أ�ساليب مب�سطه يف حدود قدر�ته 
�للغوية حتبب له تعلم �للغة �لعربية يف �سياقات متدرجة وفاعلة متجنباً ما �أمكن �لكلمات �ملجردة 

يف هذه �ملرحلة �إال لل�سرورة .

3/ الفرتة الزمنية :
�أربعة ع�سر  �لكتاب ف�سل در��سي كامل يتكون من  لتدري�س هذ�  �لزمنية �لالزمة  �لفرتة 
�أ�سبوعاً مبعدل �سبع �ساعات كل يوم، وملدة خم�سة �أيام يف �الأ�سبوع ؛ وبذ� يكون عدد �ل�ساعات 

�لالزمة لهذ� �لكتاب )6×5×14 = 420 �ساعة( .
�أربعمائة وع�سرين �ساعة ، �إ�سافة �إىل �أ�سبوع للمر�جعة و�آخر لالمتحان .

4/ املفردات :
يت�سمن �لكتاب 703 كلمة ، موزعة على 38 در�ساً مبعدل 19 كلمة يف كل در�س تقريباً .



ك

5/التعبريات :
يف �لكتاب 51 تعبري�ً تغطي م�ساحة و��سعة من �لاجات �للغوية للطالب يف مو�قف �لتحايا 

و�ملقابلة و�لتعارف و�ل�سكر و�لبيع و�ل�سر�ء و�لرف�س و�لقبول وغري ذلك .

6/ الرتاكيب :
ت�سمن �لكتاب عدد�ً من �لرت�كيب �الأ�سا�سية يف �للغة �لعربية، م�سمنة يف 273 جملة من 

�جلمل �ال�سمية و�لفعلية متدرجة من �جلملة �لق�سرية فاملتو�سطة ثم �جلملة �لطويلة .

7/ املهارات اللغوية :
يهدف �لكتاب �إىل تقدمي مهار�ت �للغة متدرجة متكاملة و�ساملة ، وقد بد�أ �لكتاب مبهارة 
�ال�ستماع لالأمناط �ملقدمة ب�سورة و��سعة ، ذلك الأهمية �ال�ستماع يف هذه �ملرحلة و�للجوء فيها �إىل 

�لتزود بتلك �الأمناط حتى تاألفها �أذن �لد�ر�س ويعتادها ل�سانه لينتقل بعدها ملرحلة �ملحاكاة .
�لركات  مع  �لروف  قر�ءة  على  تدريبات  �لكتاب  ت�سمن  فقد  �لقر�ءة  ملهارة  وبالن�سبة 
�لق�سرية و�لطويلة ثم �لكلمات ، ثم �جلملة بهدف �لو�سول بالطالب �إىل قر�ءة �لفقرة ثم �لن�س �أما 
�لكتابة فقد بد�أ �لكتاب مبرحلة �لكتابة �الآلية وذلك بتقدمي �لروف يف �أو�ساعها �ملختلفة )يف �أول 
�لكلمة وو�سطها و�آخرها( مفردة ومت�سلة بتجريدها من �لكلمات �لتي �سبقت در��ستها ثم ينتقل 

�لكتاب �إىل تدريب �لطالب على كتابة كلمات من �لروف �لتي در�سها من قبل .
ثم تدرج �لكتاب �إىل مرحلة كتابة �جلمل و�لتعبري�ت و�لفقر�ت . ويف مرحلة �لكتابة �ملقيدة 

تدريبات حتتوي على :
�أ(  ترتيب حروف لتكوين كلمات .
)ب( ترتيب كلمات لتكوين جمل .

)ج( تكملة �جلمل .
)د( ترتيب جمل لتكوين فقر�ت .

)هـ( كتابة ن�سو�س ق�سرية يف �سكل �إمالء منقول )�أو( منظور .
�أما عند تقدمي مهارة �لكالم فقد �أعدت تدريبات �لعر�س )��ستمع وردد( كنوع من �لتدريب �الآيل 

على �أنو�ع من �جلمل و�لتعبري�ت ت�سمل :
�أ( �لو�ر�ت �ملتبادلة .

)ب( ملء �لفر�غات .



ل

)ج( و�سف �ل�سورة .
)د( �الأ�سئلة و�الأجوبة �الت�سالية .

8/ الأهداف العامة للمهارات :
�لبند  هذ�  حتت  ونورد  و�لثقافية  و�الت�سالية  �للغوية  �لكفايات  تنمية  �إىل  �لكتاب  يهدف 
�الأهد�ف �لعامة للمهار�ت �للغوية مكتفني مبا جاء يف كتاب �ملعلم من تف�سيل لها عند ��ستعر��س 

�لوحد�ت و�لدرو�س �لتي قدمت للطالب .
وفيما يلي ��ستعر��س موجز لالأهد�ف �لعامة للمهار�ت :

9/ اأهداف مهارة ال�ستماع :
�أ/ من �ملتوقع بعد تعلم هذه �ملهارة �أن يكون �لطالب قادر�ً على :

�لتعرف على �الأ�سو�ت �لعربية و�لتمييز ملا بينها من �ختالفات ذ�ت داللة . 1 .
�لتعرف على �لركات �لطويلة و�لق�سرية و�لتمييز بينها عند �ال�ستماع �إليها . 2 .

فهم �لديث �لذي يوجه له يف حدود ذخريته من �ملفرد�ت و�لرت�كيب . 3 .
�لتعرف على �لنرب و�لتنغيم للكلمات و�جلمل �لعربية . 4 .

�لقدرة على �لتعرف على �أ�سو�ت �للغة �لعربية و�لتمييز بينها ��ستماعاً . 5 .
�لقدرة على �لتعرف على مفرد�ت �للغة �لعربية و�لتمييز بينها ��ستماعاً . 6 .
�لقدرة على �لتعرف على تر�كيب �للغة �لعربية و�لتمييز بينها ��ستماعاً . 7 .

فهم ما ي�سمع . 8 .
�لتنبوؤ مبا �سيقال بناًء على ما قيل . 9 .

ب/ �أهد�ف مهارة �لكالم :
                          من �ملتوقع ملن يكمل هذ� �ملقرر �أن يكون قادر�ً على :

�لنطق �ل�سحيح لالأ�سو�ت �لعربية . 1 .
�لتمييز عند �لنطق بني �الأ�سو�ت �ملت�سابهة و�ملتجاورة . 2 .

�لتمييز عند �لنطق بني �لركات �لطويلة و�لق�سرية . 3 .
��ستخد�م �لنرب و�لتنغيم للكلمات و�جلمل �لعربية ��ستخد�ماً �سحيحاً . 4 .

تبادل �لديث مع غريه يف حدود ما تعلم . 5 .
�لتعبري عن حاجاته �الأ�سا�سية باللغة �لعربية . 6 .



م

ج/ �أهد�ف مهارة �لقر�ءة :
�لقر�ءة من �ليمني �إىل �ل�سمال ب�سهولة . 1 .

�لتمكن من �لربط بني �لرموز �ل�سوتية يف ي�سر . 2 .

�لتمكن من �لربط بني �ل�سوت ورمزه �لكتابي . 3 .
�إخر�ج �الأ�سو�ت من خمارجها �ل�سحيحة �أثناء �لقر�ءة . 4 .

�لتمييز بني �الأ�سو�ت �ملت�سابهة يف �أثناء قر�ءته . 5 .
مر�عاة �أثار عالمات �لرتقيم يف �لنطق يف �أثناء �لقر�ءة . 6 .

��ستخد�م �لنرب و�لتنغيم �خلا�س باللغة �لعربية يف �أثناء قر�ءته . 7 .
فهم ما يقر�أ يف حدود ذخريته �للغوية . 8 .

تنمية ذخريته من �ملفرد�ت و�لرت�كيب . 9 .
د/ �أهد�ف مهارة �لكتابة :

                  من �ملتوقع ملن يكمل هذ� �ملقرر �أن يكون قادر�ً على :
�لتمكن من �لكتابة من �ليمني �إىل �لي�سار . 1 .

�لتمكن من معرفة �لروف �لتي بها �أجز�ء فوق �ل�سطر و�لتي لها �أجز�ء حتت �ل�سطر . 2 .
كتابة �لكلمات �لتي متلي عليه كتابة �سحيحة يف حدود ما در�سه . 3 .

�لتمكن من �لكتابة بخط �لن�سخ . 4 .
�لتمييز بني �لركات �لطويلة و�لق�سرية عند �لكتابة . 5 .

�لتمييز بني �لروف �ملنقوطة وغري �ملنقوطة . 6 .
تطبيق بع�س �لظو�هر �ل�سوتية يف �لكتابة مثل �ل�سدة و�لتنوين .. �لخ. 7 .

�لتمكن من كتابة �لكلمات ثم �جلمل �لب�سيطة ثم �لفقر�ت ثم �لن�س �لق�سري . 8 .
�لتمكن من �لتعبري �لكتابي �لب�سيط يف حدود ذخريته �للغوية . 9 .

��هد�ف �لعن��رص �للغوية :

اأ/ الأ�سوات : من خالل تقدمي الأ�سوات العربية 
يهدف �لكتاب �إىل جعل �ملتعلم قادر�ً على :

نطق �الأ�سو�ت �لعربية نطقاً �سحيحاً . 1 .
�لربط بني �لتعرف و�الأد�ء . 2 .



ن

�لتعرف على �الأ�سو�ت �لعربية �ل�سو�ئت و�ل�سو�مت و�لتمييز بينها . 3 .
�لتعرف على �ل�سو�ئت �لق�سرية و�لطويلة و�لتمييز بينها . 4 .

�لتعرف على �الأ�سو�ت �ملتجاورة يف �ملخارج و�ملت�سابهة يف �ل�سفات . 5 .
�لتعرف على ظاهرة �لتنوين و�لنطق �ل�سحيح للحرف �ملنون . 6 .

�لتعرف على �لتاء �ملفتوحة و�لتاء �ملربوطة و�لتمييز بينها. 7 .
�لتعرف على �لالم �لقمرية و�لالم �ل�سم�سية و�لتمييز بينها. 8 .

�لتعرف على ظاهرة �ل�سدة . 9 .

ب/ املفردات :
يقدم �لكتاب جمموعة �ملفرد�ت بهدف :

جعل �لد�ر�س قادر�ً على ��ستيعاب وفهم و��ستخد�م جمموعة من �ملفرد�ت �ل�سائعة يف جمال  1 .
�الت�سال يف �سوؤون �لياة �ليومية .

جعل �لطالب قادر�ً على �ختيار كلمات تعرب عن �ملو�قف �ليوية �لتي مير بها �سائاًل وجميباً  2 .
ود�ر�ساً وممار�ساً لثقافة �للغة �لعربية يف �لعملية �ل�سلوكية .

كال�سمائر و�أدو�ت �ال�ستفهام و�لعطف و�الإ�سارة  توفري عدد منا�سب من �لكلمات �لوظيفية – . 3
... وغري ذلك .

�لرت�كيب : 4 .
تت�سمن �لرت�كيب �لتي �أوردها �لكتاب ما يلي :

�جلملة �الأ�سمية �لب�سيطة )مبتد�أ + خرب( . 1 .
�جلملة �لفعلية �لب�سيطة )فعل + فاعل( . 2 .

�سمري �ملتكلم و�ملخاطب و�لغائب للمفرد و�جلمع و�ملثنى . 3 .
�ملفعول به . 4 .

�لتطابق بني �ل�سفة و�ملو�سوف . 5 .
�لفعل و�أزمنته �لثالثة . 6 .

بع�س �الأ�ساليب �الإن�سائية ممثلة يف �ال�ستفهام و�لنفي و�لنهي . 7 .
�ملفرد و�ملعطوف و�ملركب وما جاء على �سيغة فاعل . �لعدد – . 8

��سم �الإ�سارة. 9 .



��

��سم �ملو�سول . 10 .
�لنفي و�الإثبات و�أدو�ته . 11 .

�لعطف وبع�س �أدو�ته . 12 .
�جلر وبع�س حروفه .  13 .

 طريقة �لتدري�� �ملقرتحة :
�ملق�سود  �سو�ء  به  �خلا�سة  �لتدري�س  طريقة  عر�ست  �لكتاب  درو�س  من  در�س  كل  يف 
بالتدري�س مهارة �أو عن�سر�ً من عنا�سر �للغة �أو كان �لدر�س يف �سكل ن�س حو�ري �أو �سردي �أو يف 

�سكل جمل ومفرد�ت باالإ�سافة �إىل �أن �لطريقة تناولت كيفية حل �لتدريبات باأنو�عها �ملختلفة .
يكون كل كتاب  �أن  ينبغي  �أو هكذ�  تدري�سه  يو�سح طريقة  فاإذ� كان كل كتاب  وعموماً 
منهجي – فاإننا قد ��ستعنا يف هذ� �لكتاب بطريقة تكاملية جتمع بني خ�سائ�س �لطريقة �ل�سمعية 
بيئته �خلا�سة  �للغة عند تدري�سها ح�سبما يتعلمها �ملبتدئ يف تعلمها يف  �لتعامل مع  �ل�سفهية يف 
وعلى لغته �الأم م�ستمعاً ومتكلماً فقارئاً ومن �لطريقة �ملبا�سرة �لر�س على عدم ��ستعمال �للغة 
�لو�سيطة �إال عند �ل�سرورة �لق�سوى وبالنظر �إىل �للغة بو�سفها وحدة متكاملة يف مهار�تها وعنا�سرها 

و�لثقافة �لتي تعرب عنها .
ثم �أن �لكتاب يرى يف طريقة �لتدري�س تقدمي �لدر�س �للغوي كو�سيلة لالت�سال و�ال�ستجابة 
�ملتجددة  �لياة  مو�قف  يف  �لد�ر�س  يختزنه  ما  ��ستثمار  ثم  لالإن�سان  و�لثقافية  �ليومية  للحاجات 

و�ملتعددة .
وكما �أ�سرنا من قبل و�كتفاًء بهذه �الإ�سار�ت �ملوجزة يف �ملقدمة نرجو وناأمل �أن يكون يف 
�لعر�س �ملف�سل �لذي يجده �ملعلم يف �لكتاب �خلا�س به – ما ير�سده ويوجهه ويتيح �أمامه فر�ساً 

من �الختيار و��سعة .

12/ التقومي :
يعمل �لكتاب على حتقيق مبد�أ �لتقومي �مل�ستمر لذلك ففي كل در�س من �لدرو�س تقومي 
لالأد�ء عن طريق �الأ�سئلة و�الأجوبة وعن طريق تخ�سي�س جزء من �لتدريبات و�جباً منزلياً وعن 

طريق �قرت�ح تدريبات �إ�سافية تاأتي ملقابلة �حتياجات �لطالب �ملتفوقني خا�سة . 
وباالإ�سافة �إىل ذلك فهناك �لتقومي �ل�سامل �لذي يعقب كل وحدة يف �سكل �ختبار وتتنوع 
فقر�ته بتنوع �لدرو�س �لتي قدمت يف �لوحدة وهناك نوع �آخر من �لتقومي يتمثل يف �ختبار يف ن�سف 



ع

�لف�سل �لدر��سي ثم ياأتي بعده �ختبار �سامل بعد �لفر�غ من تدري�س �لكتاب .

13/ م�ساحبات الكتاب :
�سر�ئط كا�سيت . 1 .
�أقر��س مدجمة . 2 .

و�سائل تعليمية متنوعة )�سور وغريها( . 3 .
كتاب �ملعلم . 4 .

كت�ب �ملعلم :
�لهدف �لرئي�سي لهذ� �لكتاب �أن يكون عوناً للمعلم يف تو�سيل �ملو�د �لدر��سية لطالبه 
باأ�سهل �لطرق �مل�ستعملة لتعليم �للغات �الأجنبية مركز�ً على �خلطو�ت و�لتوجيهات �لتي ينبغي 

�أن يتبعها �ملعلم يف كل در�س .
بالن�سو�س  �لتلميذ فيها يخت�س  لكتاب  �أن يكون مو�زياً  كما ر�عى موؤلفو هذ� �لكتاب 

�لو�رية و�ل�سردية و�لتدريبات �ملتنوعة �لتي تخدم �أغر��ساً خمتلفة .
د �لكتاب باالإجابات عن �لتدريبات �لو�ردة يف كتاب �لطالب يف تنا�سق متميز . وقد زوِّ

كما �ألقت بنهاية �لوحد�ت �أ�سئلة تقوميية يجيب عنها �لطالب لك�سف �خللل و�ل�سعف 
�للغوي حتى يقوم �ملعلم مبعاجلته وتزويد �لطالب بالتوجيهات �ل�سليمة �لتي ت�سهل معرفتهم مبادة 

�لكتاب .
ي�ضتمل كت�ب �ملعلم على �الآتي :

�لكتاب  يف  �لو�ردة  و�لتوجيهات  و�الإر�ساد�ت  �ملحتويات  معرفة  على  �ملعلم  تعني  مقدمة  1 .
�لتي ينبغي �أن يتعرف عليها �ملعلم لت�سهل له �لتعامل مع هذ� �لكتاب .

كل ما جاء يف كتاب �لتلميذ من حو�ر�ت ون�سو�س �سردية و�أ�سو�ت وتدريبات لتعزيز فهم  2 .
�لد�ر�سني باالإ�سافة �إىل �الإجابة عن �لتدريبات �لو�ردة يف كتاب �لطالب .

كما ي�ستمل كتاب �ملعلم على جمموعة من �لتوجيهات و�الإر�ساد�ت للمعلم لتقوية قدر�ته  3 .
يف �لتعامل مع �لطالب .

�أربع ع�سرة وحدة ترت�وح  �أن كتاب �لتلميذ يتكون من ثمانية وثالثني در�ساً يف  ويالحظ 
درو�سها بني در�سني وثالثة درو�س تغطي لغة �ملوقف �للغوي يف �لوحدة م�سحوبة بتدريبات لتعزيز 

فهم �لد�ر�س وتو�سيع قدر�ته �ال�ستيعابية للغة .



ف

بغريها من حتقيق  للناطقني  �لعربية  �للغة  د�ر�س  �لكتاب على متكني  موؤلفو هذ�  ركز  كما 
�لكنايات �ل�سرورية ملتعلم �للغة �الأجنبية مثل :

�لكفاية �للغوية �ملتمثلة يف مهار�ت �للغة �الأربع غري �مل�ستعينة بلغة و�سيطة �إال يف حاالت  1 .
�ل�سرورة �لق�سوى طبقاً لقدر�ته �للغوية يف هذه �ملرحلة .

مع  للتو��سل  �الت�سالية  �لقدر�ت  تكوين  من  �لد�ر�س  متكن  �لتي  �الت�سالية  �لكفاية  2 .
�الآخرين.

�لكفاية �لثقافية �لتي تعني �لد�ر�س على �لتزود بقدر هائل من ثقافة �للغة وثقافة �ملتحدثني  3 .
بها .



١

ةُ دَ الوَحْ

(١)

(١)

رْسُ الدَّ



٢

رْسُ الدَّ

(١)

(١)

ةُ دَ الوَحْ

 
  

      

                    

       

      

         

         

    

 
 
        

        

            

           
    

           

        

         



الَوْحَدُة

)1(

)2(

رُْس الدَّ

3

احلِوارُ  الرَّابُِع :

.  ِ َباُح اخَلٍيرْ �َصَلَوى : �صَ
ُورِ  . َباُح النُّ ِوَداُد : �صَ

َيُة . ِديَقِتي �َصمرْ �َصلرَْوى : َهِذِه �صَ
ا ُمَدِر�َصٌة. ـَ ِمي وِ َداُد اأن رُة ، ا�صرْ ـِ ي َحباً �َصمرْ ِوَداُد : َمررْ

يَبٌة . ـِ اًل ِوَداُد ، اأنَا َطب َيُة : اأهرْ �َصمرْ
ٌة ؟ ل اأنرِْت �ُصوَداِنيَّ ِوَداُد : هرْ
ٌة . ِديَّ �صميُة : ال، اأنَا ُيوَغنرْ

الَمة . ِوَداُد : َمَع ال�صَّ
الَمةِ  . �صمية : َمَع ال�صَّ
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التَّْدرِيُب الأوَُّل:

)اأ(   اأَجب ْ َعن ِ الأ�ْسئلَة ِ الآتِيَِة :

ٍر ؟ �ِصَيُة َبكرْ 1/ َما ِجنرْ
--------------------------------

�ِصَيُة َفَرٍح ؟ 2/ َما ِجنرْ
--------------------------------

ُة زينَب؟ �ِصيَّ )ب( 1/ ما ِجنرْ
--------------------------------

َـَّة؟ ِحي ُة َفترْ �ِصيَّ       2  / ما ِجنرْ
-------------------------------

بكر

فرح

زينب

فتحية
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ر��َسُة : )�أ( يف ُحْجرَةِ �لدِّ

احلوارُ الأوُل : 

. ِ اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمَة اللهَّ �س : ال�سهَّ املَُدرِّ
ِ  َوَبَركاُتُه اَلُم َوَرْحَمُة اللهَّ اَلب : َوَعلْيُكُم ال�سهَّ الطُّ

ٌل نَظيٌف   َووا�ِسٌع . �س : َهذا َف�سْ املَُدرِّ
وَرٌة َطاِلٌب : نََعْم،   وِفيِه َمقاِعُد ُمِريَحٌة و�ُسبُّ

َعٌة .           َجدَيدٌة ونَواِفُذ وا�ِسِ
ِل ؟ �ُس : َمْن رئي�ُس الَف�سْ املَُدرِّ

ِل . طاِلب : اأنا رئي�ُس الَف�سْ
ِل ؟ �ُس : َكْم َعَدُد ُطاَلِب الَف�سْ املَُدرِّ

ة ، �َسْبَعة ، َثماِنَية ،ِت�ْسَعة ، َع�َسَرة   ِل : واِحد ، اْثنان ، َثاَلَثِة اأْرَبَعة ، َخْم�َسة  �ِستهَّ رئي�ُس الَف�سِ
الَعَدُد َع�َسَرٌة يا اأُ�ْستاُذ .

�ُس : ُخْذ َهِذِه الُكتِب واأْعِط ُكلهَّ  طاِلٍب ِكتاباً . املَُدرِّ
ِل : َح�َسنَاً يا اأُ�ُستاذ . رئي�س الَف�سْ

ا�َساِت   والأَْقالَم . ُروا   الُكرهَّ �س : َغداً    اأْح�سِ املَُدرِّ
. ِ الُب :  اإْن �ساَء اللهَّ الطهَّ
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احلوارُ )ب( :

. ِ اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللهَّ �سُة : ال�سهَّ املَُدرِّ
ِ َوَبَركاُتُه  الُم َوَرْحَمُة اللهَّ اِلباُت : َوَعَلْيُكُم ال�سهَّ الطهَّ

ٌل نَظيٌف َووا�ِسٌع . �َسُة : َهذا َف�سْ املَُدرِّ
َجديَدٌة،  وَرٌة  َو�َسبُّ  ، ُمريَحٌة  َمقاِعُد  َوِفيِه   ، نََعْم   : طاِلَبٌة 

َونَواِفُذ وا�ِسَعٌة .
ِل ؟ �سُة : َمْن رئي�سُة الَف�سْ املَُدرِّ

ِل . طاِلبٌة : اأنا رئي�سُة الَف�سْ
ِل ؟ �سُة : َكْم َعَدُد طاِلباِت الَف�سْ املَُدرِّ

ة ، �َسْبَعة ، َثماِنَية ، ِت�ْسَعة ، َع�َسرة ،  ِل : واِحد ، ِاْثنان ، َثالَثة ، اأْرَبَعة ، َخْم�َسة ، �ِستهَّ رئي�سُة الَف�سْ
اَلَعَدُد َع�ْسُر طاِلباٍت يا اأُ�ْستاَذة .

�سُة : ُخذي َهِذِه الُكُتَب ، َواأْعِطي ُكلهَّ طاِلَبٍة ِكتاباً . املَُدرِّ
َطاِلَبُة : َح�َسناً يا اأُ�ْستاَذُة .

ا�ساِت َوالأَْقالَم . ْرَن الُكرهَّ �َسُة : َغَداً اأْح�سِ املَُدرِّ
. ِ اِلباُت : اإْن �ساَء اللهَّ الطهَّ
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ِف املَْطَعِم

احلَِوارُ :

ُر ِلَهذا الـَمْطَعِم َداِئماً ؟ �ُضــــول : َهْل َتْ�ضُ
يَدا : نَْعم، َواأتناوُل ِفيِه َجِميَع الوجباِت ؛ الإِْفَطاُر َوالَغداُء والَع�َضاُء . اأْنِ

�ُضوُل : ِلاَذا ؟
يَدا : لأَُِنه َمْطَعٌم َقِريٌب َونَِظْيٌف َواأَ�ْضَعاُرُه َمَنا�ِضبٌة . اأْنِ

ُم ِف الإِْفَطاِر ؟ �ُضوٌل : َماَذا ُيَقدِّ
ُم الُفوَل َو الَعَد�َض و الَبْي�َض َواجُلنَب َو الَع�َضَل َوالَُرَبى َمع اخُلْبِز . يَدا : ُيَقدِّ اأْنِ

�ُضوُل : َوَماَذا ُيَقِدَم ِف الَغَداِء ؟
َلَطَة َمَع اخُلْبِز  َمَك َوال�ضَّ َجاَج َو ال�ضَّ ْحَم َو الدَّ ُم احَل�َضاء َواللَّ يَدا : ُيَقدِّ اأْنِ

 اأَو الأُْرُز َوالَفاِكَهِة اأَْو احَلْلَوى .
ُم ِف الَع�َضاِء ؟ �ُضوٌل : َوَماَذا ُيَقدِّ

ْحَم الَ�ْضُلوَق َوالَْقِليَّ  َمَك الَ�ْضِوي َو الَْقِليَّ َو اللَّ ُم ال�ضَّ يَدا : ُيَقدِّ اأْنِ
َلَطِة . باِديَّ واللَّنَب َمَع اخُلْبِز اأَو الأُْرِز َوال�ضَّ  والَ�ْضِويَّ ، َوالَفوَل والزَّ
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َّْدرِيُب الأَوَُّل : التـ

اأَْجْب َعْن الأَ�ْسئِلَِة الآتِيَِة :

يَدا َوَجَباِتِه ؟ اأَْيَن َيَتَناُوُل اأْنِ 1 .
-------------------------------

َكْم َوْجَبٍة َيَتَناُوُل ِف الَيْوِم ؟ 2 .
-------------------------------

ِلَاَذا َيَتَناَوُل َوَجَباِتِه ِف َهَذا الَْطعِم ؟ 3 .
-------------------------------

ُم الَْطَعُم ِف الإِفَطاِر ؟ َماَذا ُيَقدِّ 4 .
-------------------------------

ُم الَْطَعُم ِف الَع�َضاِء ؟ َماَذا ُيَقدِّ 5 .
-------------------------------

َّْدرِيُب الثَّاِن: التـ

ا�ْستَِمْع وَرَدِّْد :

ُر ِلَهَذا الَْطَعِم َداِئماً ؟ اأ/ َهْل َتْ�ضِ

ب/ اأََتَناوُل ِف َهَذا الَْطَعِم َجِميَع الَوَجَباِت .

ُر ِلَهَذا الَْطَعمِ لأنَّه َقِريٌب َونَِظيٌف . ج/ اأَْح�ضُ

َرُ ِلهَذا الَْطَعِم لأنَّ َطَعاَمَه َلِذيٌذ . د/ اأَْح�ضُ

ُم ِف الإِْفَطاِر ؟ هـ/ َماَذا َيَقدِّ
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